
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 29/11/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

 • Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval) Het agendapunt “Update measures VOC countries - feedback contact 
tracing - update RAG” werd toegevoegd 

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

  

3. Prevention   

3.1. Application of mandatory 
vaccination of healthcare 
workers (Discussion) 

De RMG leden hebben kennis genomen van de bijhorende documenten. 
 
Vlaanderen vraagt naar de mogelijkheid om te werken met de termen “heel 
hoog risico” en “hoog risico” in de matrix van het document bij de kwetsbar 
groepen. 
 
Verder hebben de RMG leden geen opmerkingen.  

 

3.2. Clarification and questions on 
the exemption from quarantine 

Er werd aan de RMG gevraagd of de uitzondering op quarantaine voor 
zorgpersoneel kon uitgebreid worden. Meer specifiek werd gevraagd of 
zorgpersoneel dat niet ziek is en een lage besmettingsgraad heeft kan 
ingezet worden op niet covid afdelingen, gezien het dreigende 

Dit punt wordt opnieuw besproken op donderdag 

02/12/2021. Er wordt aan de gemeenschappen 

gevraagd feedback te voorzien over de  toepassing 

van de huidige uitzondering voor essentiële sectoren. 
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and isolation for healthcare 
workers (Discussion) 

personeelstekort. De RMG beslist dat de uitzondering voor isolatie voor 
gevaccineerde asymptomatische zorgverleners enkel geldig is voor een 
covid afdeling. Dit signaal zal doorgegeven worden aan de HSTC. 
 
 
Momenteel wordt er door sommige leden voorgesteld om de uitzondering 
toe te passen op “hulp- en zorgverleners”. Zo is men zeker dat het personeel 
in WZC en zorgpersoneel aan huis ook onder deze uitzondering valt. 
 
Anderzijds mag het begrip ook niet te breed gekaderd worden. Er wordt door 
het RMG secretariaat in de wetgeving onderzocht, welke de juiste term is en 
welke beroepen onder de definiete van hulp- en zorgverleners vallen. Dit 
punt komt op donderdag 02/12/2021 opnieuw op de agenda met verdere 
bespreking 

De RMG beslist dat de uitzondering op isolatie voor 

gevaccineerde asymptomatische zorgverleners 

enkel geldig is voor personen werkzaam in een covid 

afdeling.  

 

Ce point sera à nouveau discuté le jeudi 02/12/2021. 

Les communautés sont demandées de donner un 

feedback sur l'application de l'exception de 

quarantaine dans les secteurs essentiels actuelle. 

Le RMG décide que l'exception d'isolement pour les 
soignants asymptomatiques vaccinés n'est valable 
que pour des personnes travaillant dans un service 
de covid. 

3.3.  Quarantine for vaccinated 
persons in a cluster with a 
breakthrough infection - 
measures for companies 
(Discussion) 

Er werd door AZG Vlaanderen aan de RMG gevraagd of het mogelijk is om 
af te wijken van de normale quarantaineregels bij gevaccineerde personen 
in een cluster (buiten de residentiële collectivitieten) met een 
doorbraakinfectie. Het doel van deze vraag is om toch in de mogelijkheid te 
zijn om een extra quarantaine te voorzien in deze specifieke context, op 
basis van een besluit van bv de arbeidsgeneesheer of CLB arts. 
 
De RMG stelt aan AZG voor dat deze bevoegdheid aan de regionale 
gezondheidsinspecteur behouden blijft.  
 
Dit voorstel komt er omdat de RMG van mening is dat deze bevoegdheid 
aan een onafhankelijk persoon moet toegewezen worden.  

De RMG stelt aan AZG voor dat deze bevoegdheid 

behouden blijft voor de regionale 

gezondheidsinspecteur.  

 

Le RMG propose à l’AZG que ce pouvoir soit 
conservé par l'inspecteur d’hygiène régional. 

3.4. Testing of vaccinated HRC who 
are permanently exposed to the 
index person 

Momenteel wordt er een onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet 
gevaccineerde HRC die contact hebben met index geval gedurende de 
isolatie. Er zijn ongeruste ouders die voor hun kind zorgen dat besmet is, en 
zich afvragen of ze zelf besmet zijn of niet, omdat er geen extra test is voor 
de HRC op het tijdstip dat de index persoon uit isolatie komt. De Rag stelt 
voor om een extra test in te voeren voor de HRC op het einde van de isolatie 
van het index geval. 
 

 
Dit punt wordt donderdag opnieuw op de agenda 
geplaatst. 
 
Ce point sera à nouveau inscrit à l'ordre du jour jeudi. 
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Dit punt wordt donderdag opnieuw op de agenda geplaatst, in functie van de 
genomen beslissing rond de test strategie. 
 

3.5. Overview of changes in the 
education sector (Information) 

De RMG werd door de preparatoire gevraagd om een overzicht te maken 
van de recente veranderingen van de maatregelen in onderwijs. Het RMG 
secretariaat zal deze informatie aan de preparatoire bezorgen.  

 

3.6. Update measures VOC countries 
- feedback contact tracing - update 
RAG 
 

- Hotel quarantine/isolation?  
- Terug tracen van personen die 

afgelopen 14 dagen zijn terug 
gekomen?  

- ICT:  
o 6 jaar niet mogelijk voor 

1 categorie. Quid wat na 
vaccinatie >6 jarigen?  

o Snel implementeerbaar 
= SMS VOC → 
quarantaine 10 dagen. 
Of quarantaine 7 dagen 
voor VOC landen?  

To do: wettelijk kader – capaciteit en 
scripts. 

De RMG leden zijn akkoord om aan de preparatoire voor te stellen om een 
quarantaine in een hotel op te leggen voor reizigers die terugkeren uit een 
VOC land. Het hotel zal betaalt dienen te worden door de reiziger zelf. In 
navolging van dit voorstel is de RMG voorstander van een voorafgaand 
juridisch onderzoek door legalcovid. De resultaten van dit onderzoek worden 
besproken op de RMG donderdag 02/12/2021.  
 
De gemeenschappen kijken na  in welke mate het mogelijk is retroactief 
mogelijke gevallen op te volgen. 
 
Aviq laat weten dat bij het begin van de Delta variant er ook werd getraced 
met terugwerkende kracht, waardoor het nu ook mogelijk zou zijn indien dit 
wenselijk is.  
 
In Vlaanderen moet er bekeken worden of en hoe dit kan georganiseerd 
worden. Er wordt wel meegedeeld dat er field agents specifiek bezig zijn met 
personen die terugkeren uit deze VOC landen. 
 
Wat betreft het technische aspect van de sms-en die verstuurd worden, 
meldt ict dat het niet mogelijk is om bij 6-jarigen voor een bepaalde categorie 
van landen een sms te versturen.  
 
De RMG beslist om een sms voor de VOC landen te laten opmaken met een 
quarantaine van 10 dagen.  

De RMG legt volgend voorstel voor aan de 

preparatoire: De RMG adviseert een verplichte 

quarantaine op hotel betaald door reiziger afkomstig 

uit een VOC zone. Het wettelijk kader dient 

hieromtrent onderzocht te worden. 

 

De gemeenschappen kijken na  in welke mate het 

mogelijk is retroactief mogelijke gevallen op te volgen 

afkomstig uit VOC zones. 

 

Het RMG secretariaat vult de nota verder aan o.b.v. 

discussie met ICT, meer specifiek het behouden van 

de leeftijdsgrens op 12 jaar en een quarantaine van 

10 dagen ten einde een eenvoudige en snelle 

operationalisatie. 

 

Le RMG soumet la proposition suivante au comité 

préparatoire : Le RMG recommande une quarantaine 

obligatoire dans les hôtels payés par les voyageurs 

provenant d’un zone VOC. Il convient d'en examiner 

le cadre juridique. 

 

Les communautés vérifient dans quelle mesure il est 

possible de suivre rétrospectivement les cas 

éventuels provenant d’un zone VOC. 
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Le secrétariat du RMG complète la note en fonction 
des discussions avec l'ICT, plus précisément, le 
maintien de la limite d'âge à 12 ans et une 
quarantaine de 10 jours pour une mise en œuvre 
facile et rapide.  

4. Surveillance and detection    

4.1.    

5. Health care    

5.1    

6. Stocks and shortages    

6.1    

7. Communication    

7.1    

8. International    

8.1.    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

  
De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 02/12/2021 van 16u tot 18u. 
 

 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 02/12/2021 de 
16h à 18h. 
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10. AOB    

10.1.    

  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Borms Maurien FOD Volksgezondheid maurien.borms@health.fgov.be 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Corman Karin Communauté Germanophone karin.cormann@dgov.be 

Detaille Emilie Cabinet Morreale emilie.detaille@gov.wallonie.be 

De Schutter Iris Vlaanderen iris.deschutter@vlaanderen.be 

Gijs Geert Commissariat Geert.Gijs@commissariat.fed.be 

Hitabatuma Vincent FWB Vincent.HITABATUMA@gov.cfwb.be 

Henry Anne-Claire Fédération Wallonie Bruxelles anne-claire.henry@one.be 

Kalimira Nyota (RMG Support) FOD Volksgezondheid  nyota.kalimira@health.fgov.be 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

De Ridder Ri Cabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

van de Konijnenburg Cecile (RMG voorzitter) FOD Volksgezondheid  cecile.vandekonijnenburg@health.fgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Verbeken Bert FOD Volksgezondheid bert.verbeken@health.fgov .be 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

Schirvel  Carole Commissariat  Carole.Schirvel@commissariat.fed.be 

 

 

 


